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Gelsinger, da VMware, disse durante o VMworld que serviços em nuvem ainda não conseguem 

lidar com as exigências de compliance, governança e nível de serviço 

 

Os datacenters corporativos vão continuar conosco por muito tempo ainda, apesar do 

crescimento da computação em nuvem, de acordo com o CEO da VMware, Pat Gelsinger. 

 

Ele não deu essa declaração em seu keynote no VMworld, na segunda-feira, ou na coletiva de 

imprensa, na terça-feira. A previsão sobre a longevidade do datacenter corporativo de 

Gelsinger veio depois de Marc Andreessen, ex-desenvolvedor do Netscape e, hoje, capitalista 

de risco, afirmar em uma mesa redonda executiva, no primeiro dia do evento VMworld, que 

startups do Vale do Silício evitam construir seus próprios datacenters. 

 

“É extremamente raro ver gastos de capital nos orçamento de startups no Vale do Silício, hoje 

em dia. Elas consistem em quatro laptops [e computação em nuvem],” disse Andreessen. 

 

Gelsinger respondeu: “Eu discordo. As pessoas que dizem colocar tudo na nuvem nunca 

tiveram de lidar com um cliente altamente regulamentado. Muita gente como Graeme [Graeme 

Hay, diretor de arquitetura de infraestrutura na Credit Swisse] têm acordos de nível de serviço 

reais, governança real e necessidades reais de compliance que não são facilmente atendidas 

na nuvem”. 

 

Ao dizer isso, Gelsinger acenou com a cabeça para Hay, que era um dos participantes da mesa 

redonda intitulada “The Data Center is Dead. Long Live the Data Center” [O datacenter está 

morto. Vida longa ao datacenter]. 

 

Quando se trata de mover tudo para a nuvem, “não poderíamos discordar mais”, acrescentou 

Gelsinger. O datacenter ainda será um instrumento corporativo por muitas décadas, garantiu 

para o público, reconhecendo que a VMware se orgulha de ter virtualizado muitos sistemas 

legados e continuará desempenhando seu papel no datacenter por muitos anos ainda. 

 

A resposta de Glesinger finalmente demonstrou um pouco da empolgação que faltou em suas 

outras aparições no VMworld. 

 

A posição da VMware sobre o futuro da TI é conservadora. A empresa às vezes parece odiar 

expressar essa posição. Na verdade, a tensão da própria VMware sobre o crescimento do papel 

da computação em nuvem parece esconder as palavras de Gelsinger. Durante o evento de 

parceiros, em Las Vegas, em Abril, o presidente da VMware, Carl Eschenbach encorajou 

empresas terceirizadas a “manterem toda a carga de trabalho corporativa” e não perde-la para 

uma “livraria” que, por acaso, também é líder do mercado em serviços de nuvem pública. 

 

Quando perguntado sobre isso na última terça-feira, Eschenbach respondeu: “Eu falei 

ironicamente”. Na verdade, ele reconheceu que a VMware e o Amazon Web Services tendem a 

ir atrás de tipos diferentes de clientes. A ideia de que a VMware está entrando no mercado de 

nuvem para competir com a Amazon é, de certa forma, pretensiosa. 

 

Ao mesmo tempo, os executivos da VMware reconhecem que a computação em nuvem está 

crescendo rapidamente e que alguns de seus clientes estão participando desse crescimento. A 

empresa anunciou o vCloud Hibrid Service em 21 de Maio, dez anos depois de a Amazon ter 

entrado no negócio de infraestrutura como serviço. Na época, a VMware afirmou que 

consolidaria quatro de seus próprios datacenters de nuvem pública. Dois estão rodando, em 

Las Vegas e Santa Clara, Califórnia. A empresa deve acrescentar espaço de datacenter em 

Sterling, Virgínia, em Setembro e em Dallas, Texas, em Outubro. 

 

Bill Fathers, o ex-executivo da Savvis recrutado para liderar o VMware vCloud Hybrid Service, 

se recusou, em entrevista, a especificar o tamanho dos espaços ou quantos servidores estão 
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alocados em cada um. Ele disse que os centros estão posicionados em um espaço de 

datacenter construído por terceiros a fim de aluga-los. 

 

Porém, Fathers também levantou o mesmo ponto de Gelsinger sobre operadores de datacenter 

corporativos precisarem de algum lugar para recorrer quando se trata de computação em 

nuvem. A VMware está em uma forte posição para oferecer essa saída, já que seus serviços de 

nuvem pública são compatíveis com as operações de datacenter já virtualizadas. 

 

Arne Josefsberg, CTO da ServiceNow, uma empresa de SaaS que oferece aplicativos de 

gerenciamento de serviço de TI, apontou em entrevista que alguns clientes VMware migram 

para a Amazon em vez de comprarem mais produtos da VMware. A vantagem dessa 

abordagem seria infraestrutura altamente automatizada por melhor preço na competição. Mas, 

assim que a Amazon recebe a carga de trabalho, ela é transformada em Amazon Machine 

Image, um formato de máquina virtual exclusivo da Amazon. O que significa que, uma vez 

dentro da Amazon, aplicativos originalmente baseados em VMware perdem a habilidade de se 

comunicar com o software corporativo de volta na empresa, com o qual ele está rigorosamente 

associado. 

 

A VMware promete uma abordagem oposta. Gelsinger explicou que os clientes usando 

localmente o vCloud Automation, a ferramenta de provisionamento de nuvem da VMware, 

poderão usar a ferramenta para preparar carga de trabalho para a nuvem pública. A 

ferramenta pode ser usada para monitorar a carga de trabalho por meio do vSphere 5.5 e 

altera-la ou move-la usando o console de gerenciamento vCloud. Essa abordagem se alinha 

com o nome da VMware para sua oferta de nuvem pública: as funções do vCloud Hybrid 

Service como extensão de uma operação em nuvem privada localmente; ela estende -  mas 

não substitui – o datacenter corporativo. 

 

Mas, e quanto ao preço – clientes que optarem pela nuvem pública da VMware não terão de 

pagar por um serviço premium? O próprio Gelsinger contribuiu com tal suspeita durante uma 

entrevista realizada no começo de Agosto, quando ele disse que o serviço da VMware teria um 

preço premium em relação ao AWS. A VMware não irá se juntar a outros provedores de 

serviços de nuvem pública na corrida ao fundo do poço, expôs. 

 

Quando perguntado sobre como a VMware cobraria pelo serviço híbrido, Fathers foi mais 

cauteloso. A VMware está concentrada na construção da infraestrutura mais barata possível 

em seus quatro locais de nuvem híbrida. “Se tudo que eu acabar fazendo se resumir em 

vender infraestrutura como serviço, provavelmente receberei o que mereço”, reconheceu 

Fathers. Mas é claro que o objetivo é fazer muito mais pelo cliente da VMware do que apenas 

provisionar um servidor virtual. Serviços adicionais e funções de gerenciamento de carga de 

trabalho também serão oferecidos, além de infraestrutura. Os clientes serão capazes de 

integrar cargas de trabalho com as operações locais de formas que outros fornecedores de 

nuvem terão dificuldade em copiar, acusou. 

 

Uma coisa que a VMware consegue fazer, facilmente, com seus ambientes semelhantes, 

observou Fathers, é “tirar o desastre da recuperação”. Consegue lidar com a tensão de 

suportar centenas de usuários finais em ambientes de desktops virtuais – especialmente 

BYOD. 

 

A nuvem da VMware será atualizada a cada seis semanas, um ritmo que poucas empresas 

conseguem emular. Rede virtualizada, armazenamento virtualizado e monitoramento avançado 

e gerenciamento podem ser verificados pelos usuários na nuvem VMware antes de 

implementarem seus próprios ambientes. 

 

E, na Savvis, que implementou os mais recentes aprimoramentos do vCloud em dois de seus 

datacenters, a VMware encontrou uma poderosa aliada. A Savvis já oferece a seus clientes um 

ambiente compatível com vCloud, mas, no mais recente acordo, a VMware vai instalar, 

atualizar e gerenciar o serviço para que a Savvis possa oferecer aos clientes a versão mais 

moderna do vCloud. 
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Outras empresas que oferecem ambientes vCloud irão gerenciar esses serviços sozinhas, 

embora a habilidade de se manterem atualizadas será melhorada quando a VMware 

disponibilizar uma suíte vCloud orientada a provedores, em 2014. Empresas que instalarem e 

gerenciarem os serviços de nuvem sozinhas provavelmente estarão sempre alguns passos 

atrás da VMware e Savvis. 

 

Isso pode levar a algumas mudanças se algum dos leais provedores de serviços VMware 

decidir que seria mais negócio utilizar a OpenStack ou outro fornecedor de nuvem. Por outro 

lado, defendeu Fathers, a VMware está sempre se esforçando para criar novas oportunidades 

por todo seu ecossistema por meio de inovações em virtualização de rede e armazenamento. 

 

Outros fornecedores podem oferecer suas próprias versões de virtualização de rede e 

armazenamento, mas a VMware tem a vantagem de acrescentar funções ao hipervisor líder de 

mercado, que reconhece esses atributos. O sistema de gerenciamento vSphere 5.5 não 

coordena simplesmente um aspecto do datacenter virtualizado; ele se expande pelos próximos 

anos para coordenar todos os aspectos do datacenter definido por software. 

 

Em algum momento, alguns clientes podem se saturar se muito do orçamento estiver 

direcionado à linha de produtos em constante expansão do fornecedor de virtualização. E 

alguns clientes irão reavaliar o valor entregue ao datacenter por aquela linha de produtos e 

decidir que não podem viver sem ela. Gelsinger, Eschenbach e Fathers estão apostando que 

um número suficiente de clientes irão chegar à segunda conclusão para manter a VMware uma 

força contínua na automação de datacenter. 

 

Fonte: InformationWeek [Portal]. Disponível em: 

<http://informationweek.itweb.com.br/15292/vmware-empresas-ainda-precisam-

de-datacenters/>. Acesso em: 30 ago. 2013. 
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